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• Administrativní náročnost
komunikace s exekutory, kalkulace srážek, školení 

pracovníků, nejednotnost požadavků EÚ)

• Problémy s motivací zaměstnanců
odměny, povýšení, přesčasy…

• Nejistota / složitá legislativa
děláme to správně?

• Rizika
u zaměstnanců, pokuta od EÚ

Zaměstnavatelé řeší problém státu na své náklady

PROBLÉMY ZAMĚSTNAVATELŮ S EXEKUCEMI



• Vyšší fluktuace = vyšší náklady (nábor, zaučení…)

• Nižší produktivita práce = vyšší náklady (více 

zaměstnanců), nižší tržby (ztráty ve výrobě)

• Vyšší personální kapacity HR = vyšší náklady

• Nedostatek pracovníků = nižší tržby, vyšší 
náklady

DOPADY NA ZAMĚSTNAVATELE



ZAMĚSTNANEC A ŽIVOT S EXEKUCÍ

- Nárůst dluhu

- Blokované všechny účty

- Redukované příjmy na nezabavitelné minimum (např. mzda, důchod, 
mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti aj.)

- Záznam v Centrální evidenci exekucí (stigma)

- Ztížený přístup k zaměstnání a ohrožení stávajícího

- Ztížený přístup ke standardnímu bydlení a ohrožení stávajícího

- Nemožnost nakládat se svým majetkem

- Hrozba mobiliární exekuce

- Frustrace z neexistence řešení

-> často vede k paralýze a sekundárnímu zadlužení



• CSR, investice nebo obojí?

• Fluktuace, produktivita, loayalita

• Konkurenční výhoda – silné pouto, loayalita

• Boj proti predátorům či nespravedlnostem, 
redukce problému v budoucnu

PROČ PRÁVĚ ZAMĚSTNAVATELÉ



CO LZE U ZAMĚSTNAVATELE ZACHYTIT

26 520 Kč

Původní DLUH VYMÁHÁNO

528 700 Kč

15 000 Kč

Výše úvěru Vymáháno

471 429 Kč

Úvěr od 
společnosti 

Tommy
Stachi

Nájem
SŽDC



Zaměstnavatel: snížení nákladů + růst tržeb = 
růst zisku

Zaměstnanec: (vy)řešený problém

Společnost: lepší stav veřejných financí, růst 
HDP, ……

WIN – WIN - WIN

VZÁJEMNÁ POMOC



ANKETA NA ÚŘADECH PRÁCE
(fa. Abydos)



VÝKONNOST ZAMĚSTNANCE DLE MÍRY ZADLUŽENÍ

Zdroj: Mgr. Olga Kupec, PhD. Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců 
podniky a jejich náklady 



PŘÍKLADY ZAMĚSTNAVATELŮ



£8,3 mld. NÁKLADY PŘEDLUŽENOSTI V UK



spokojený zaměstnanec 
= 

spokojený zákazník 
=

spokojení majitelé (akcionáři)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Radek Hábl
608 96 76 91

radek.habl@osops.cz
habl.radek@vlada.cz
info@radekhabl.cz

www.mapaexekuci.cz
www.socialni-zaclenovani.cz/
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